
Coronamaatregelen per risiconiveau

Onderstaand overzicht geeft per risiconiveau aan welke maatregelen Stichting 
Kinderland Amstelveen neemt. Voor ieder niveau geldt: neem de basismaatregelen in 

acht.

Een toelichting op de basismaatregelen vind je op rijksoverheid.nl/coronavirus

Meer informatie: 
info@kinderland-

amstelveen.nl

Was vaak je 
handen

Hoest en nies in 
je elleboog

Draag een mondkapje 
in publieke ruimtes 
buiten Kinderland

Heb je klachten?

Blijf thuis

Laat je testen en 
bel Kinderland

Als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, kunnen de maatregelen op deze routekaart worden aangepast. 

vanaf risiconiveau 
waakzaam

vanaf risiconiveau 
zorgelijk

vanaf risiconiveau 
ernstig

Kinderland

Ouders

Verhoging
risiconiveau

Hygiene
maatregelingen

Gaat door

Geef een 
mondkapje mee

Gaat door Gaat niet door

Niet op terrein

Geen informatie
avond

Zet kind af bij 
entree

Niet op terrein

Zet kind af bij 
entree

Alleen online

Geen contante 
betalingen

Geen informatie
avond

Alleen online

Geen contante 
betalingen

Inschrijven

Tickets In verband met Corona en onduidelijkheid betreffende het aantal vrijwilligers 
hebben we het aantal initiële tickets beperkt tot 250. Dit is meteen het aantal 
kortingstickets wat wij aan zullen bieden. Hierna zal iedereen op de wachtlijst 
worden geplaatst.

Elke maand rond de derde week van de maand zullen wij kijken of wij meer 
inschrijvingsplaatsen aan kunnen bieden op basis van het aantal leiding wat 
zich heeft ingeschreven. U krijgt automatisch bericht. De inschrijving en 
betaling dienen binnen 7 dagen te geschieden.

Kinderland gaat door bij de risiconiveau's waakzaam en zorgelijk. Indien tijdens 
of vlak voor aanvang van Kinderland het risiconiveau verder wordt verhoogd 
en wij daardoor genoodzaakt zijn onze activiteiten te staken, zullen wij naar 
alle redelijkheid kijken in hoeverre terugbetaling mogelijk is. 

Wij proberen zo min mogelijk kosten te maken om bij een eventuele 
terugbetaling een zo groot mogelijk bedrag te kunnen restitueren.

Geef een 
mondkapje mee

Wij hebben hand-
gel en desinfectie- 
middel 

Wij hebben hand-
gel en desinfectie- 
middel 

Wij verstrekken 
water, geef uw 
kind eten mee

Wij verstrekken 
water, geef uw 
kind eten mee




